
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                             Ν. 160(Ι)/2020 

Αρ. 4787,  27.11.2020                               

Ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

 

Αριθμός 160(Ι) του 2020 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2020 

           Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός  
τίτλος. 

94(Ι) του 2001 
60(Ι) του 2004 
34(Ι) του 2004 
79(I) του 2012 

205(I) του 2014 
88(Ι) του 2016 
49(Ι) του 2017 
48(Ι) του 2018 
86(Ι) του 2019 

130(Ι) του 2020. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 
του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Άδειας Οδήγησης Νόμους του 2001 έως 2020 (που 
στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί Άδειας Οδήγησης Νόμοι του 2001 έως (Αρ. 2) του 2020. 

 
 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 2  
του βασικού 
νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική 
σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού αυτού:  

 

  

 «“πιστοποιητικό παρακολούθησης υποχρεωτικών μαθημάτων”, σημαίνει το πιστοποιητικό που 
εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 21·». 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 21 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 21 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

  

   (α) Με την αντικατάσταση της δεύτερης επιφύλαξης, με τις ακόλουθες νέες επιφυλάξεις: 

  

 
 

Παράρτημα ΣΤ. 
 

112 του 1968 
20 του 1972 
15 του 1986 

132 του 1989 
89(Ι) του 1992 
54(Ι) του 2006 

138(Ι) του 2012 
145(Ι) του 2013. 

«Νοείται περαιτέρω ότι, ο ενδιαφερόμενος για συμμετοχή σε 
πρακτική δοκιμασία οδήγησης μηχανοκίνητου οχήματος κατηγορίας που 
αναγρά-φεται στην πρώτη στήλη του Πίνακα του Παραρτήματος ΣΤ, 
υποβάλλεται σε θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, από σχολή οδηγών 
που κατέχει έγκυρη άδεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί 
Μηχανοκινήτων Οχημά-των (Εκπαίδευσις Οδηγών) Νόμου, ελάχιστης 
χρονικής διάρκειας, όπως αυτή καθορίζεται στη δεύτερη στήλη του ίδιου 
Πίνακα: 

  

 Νοείται έτι περαιτέρω ότι, ο τρόπος και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, καθώς και το 
πιστοποιητικό παρακολούθησης υποχρεωτικών μαθημάτων, το οποίο εκδίδεται από την αδειούχα 
σχολή οδηγών ρυθμίζονται με Διάταγμα που εκδίδεται από τον Έφορο δυνάμει των διατάξεων του 
παρόντος Νόμου, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.». 

  

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη  
του νέου 
Παραρτήματος 
ΣΤ. 

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος του, αμέσως μετά το Παράρτημα 
Ε, του ακόλουθου νέου Παρατήματος: 

  
 
 



 
 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 
(Άρθρο 21) 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 

Κατηγορία 

Ελάχιστη χρονική διάρκεια 
εκπαίδευσης υποψήφιου οδηγού 
σε ώρες (θεωρητική και 
πρακτική) 

 

Α1 5  

Α2 5  

Α3 7  

Β 10  

 Συνδυασμός μηχανοκίνητου οχήματος 
κατηγορίας Β με ρυμουλκούμενο μέγιστης 
επιτρεπόμενης μάζας 750 κιλών, ο οποίος 
συνδυασμός υπερβαίνει τα 3 500 κιλά και 
δεν υπερβαίνει τα 4 250 κιλά 

7 

 

Β+Ε 7 
 

 Οποιαδήποτε από τις πιο πάνω 
κατηγορίες, σε περίπτωση προηγούμενης 
αποτυχίας σε πρακτική δοκιμασία 
οδήγησης μηχανοκίνητου οχήματος 
(πρακτική εξέταση) ίδιας κατηγορίας 

5 

 
 
 
 

». 

  
 

 

 


